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LICITAÇÃO Nº 003/2019 – SEINFRA 
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SEINFRA Nº 001/2019 

 
PROCESSO Nº PR-SEINFRA 842/2018 TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO:  

Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de consultoria/assessoria para 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado do Município de Salvador 
(PMSBI), visando a subsidiar a Prefeitura Municipal na implementação da gestão e operação de 
ações de melhorias dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, bem como 
elaboração da minuta de Lei específica para implementação da Política Municipal de Saneamento 
Básico, inclusive proposição de sugestões para Contrato de Programa com a EMBASA, em 
conformidade com o Projeto Básico e seus anexos. 

 

QUESTIONAMENTO 13: 

“1) Com relação ao acervo indicado no item 2.1 do anexo II do Edital, referente 
à experiência da licitante, questionamos: 
 

a. No quesito de Elaboração de Plano Municipal de Saneamento, entendemos 
ser cabível e prudente, face à natureza dos serviços, que serão aceitos para 
este item, atestados referentes a serviços de Elaboração de Plano Estadual 
de Recursos Hídricos ou Plano de Revitalização de Bacia Hidrográfica ou Plano 
de Aproveitamento de Recursos Hídricos ou Plano de Revitalização 
Hidroambiental, visto que estes serviços contemplam serviços mais 
detalhados e abrangentes que o solicitado no respectivo item do edital. Está 
correto o nosso entendimento? 
 
b. Ainda no quesito de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento, 
também entendemos ser cabível e prudente a aceitação de atestados de 
elaboração de Planos Diretores de Água ou Plano Diretor de Esgoto ou Plano 
Diretor Municipal, visto que os serviços são de complexidade técnica 
compatível com o solicitado no respectivo item do edital. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
c. Entendemos que o quantitativo de atestados exigidos para a elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento (Nqs), Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (Nqr), e Elaboração de EIA/RIMA (Nqe) é 
muito alto, restringindo a competitividade do processo licitatório, e ainda não 
é compatível com a complexidade dos serviços objeto da licitação. Sugerimos 
a revisão do quantitativo de exigências, a fim de tornar o processo licitatório 
mais competitivo. 

 

2) No que se refere ao acervo indicado no item 2.3 do Anexo II do edital, 
referente à experiência da equipe técnica, entendemos também que o 
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quantitativo de profissionais exigidos é muito grande, restringindo a 
competitividade do processo licitatório, e ainda não é compatível com a 
complexidade dos serviços objeto da licitação. Por exemplo, seria compatível 
exigir a comprovação de atestação para todos os serviços exigidos à empresa, 
para o Coordenador; para os demais membros da equipe, que poderiam ser: 01 
engenheiro civil com experiência em meio ambiente, e 01 assistente social, 
deveriam ser solicitadas exigências como Elaboração de EIA/RIMA e Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e Elaboração de Plano ou Projeto Social, 
respectivamente. Ratificamos assim que a quantificação de equipe e de 
experiências, e até mesmo a qualificação acadêmica, são muito restritivas e 
incompatíveis com as características do serviço objeto do processo licitatório, e 
assim sugerimos que sejam revistas.” 
 

RESPOSTA: 

1) 

a) Será observado o previsto no Edital. 

b) Será observado o previsto no Edital. 

c) Será observado o previsto no Edital. 

 

2) Será observado o previsto no Edital. 

 

 

Salvador, 04 de abril de 2019. 

 

 


